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CASE STUDY:
PRODUKCJA I URUCHOMIENIE PRAS FILTRACYJNYCH
W HOROCHOWSKIEJ CUKROWNI
WSTĘP:
Grupa Przemysłowa EKOTON zajmuje się produkcją urządzeń do oczyszczania ścieków. Asortyment
urządzeń, które produkujemy, systematycznie się rozrszerza; jednym z kierunków rozwoju jest odwadnianie i
filtrowanie ścieków i zawiesin przemysłowych. Na dzień dzisiejszy nasza firma produkuje dehydratory,
taśmowe i komorowo-membranowe prasy filtracyjne. Pierwsza i druga pozycja w asortymencie jest stosowana
przeważnie do odwadniania ścieków różnego rodzaju, a komorowo-membranowe prasy filtracyjne są bardziej
popularne ze względu na filtracje zawiesin, które tworzą sie w liniach produkcyjnych przedsiębiorstw.
Pod koniec 2016 roku prywatne przedsiębiorstwo "Agro-Expres-Servis" zwróciło się do nas z propozycją
wyprodukowania komorowych pras filtracyjnych w celu filtracji zawiesiny soku 1 nasycenia w Horochowskiej
cukrowni (Wołyńska oblast, Ukraina). Jednym z najważniejszych faktów jest to, że przed złożeniem
zamówienia firma klienta chyliła się ku upadkowi, wywieziono z niej pełen metal i wszystkie urządzenia, zmienił
się także właściciel. Przed sezonem odbyło się odnowienie w zakładzie wszystkich etapów technologicznych.
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Rys.1. Początek montażu pras filtracyjnych

Rys 2. Prasa filtracyjna gotowa do pracy
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Wskaźnik

Wartość

Potęga hali produkcyjnej

8000 ton buraka na dobę
6300 – 6500 ton buraka na dobę

Faktyczny przerób

całodobowo

Tryby pracy
Zawiesina

zawiesina soku 1 nasycenia

Gęstość zawiesiny

1.18 – 1.22 g/cm3

Obciążenie na odcinku filtrowania

50 – 60 m3/h

Zawartość cukru w osadzie filtracyjnym

0.02 – 0.04 % od masy buraka

Wilgotność osadu filtracyjnego

35 – 40 %

Skuteczność i ekonomiczna cel z punktu widzenia ekonomii podczas użycia komorowo-membranowych
pras filtracyjnych do filtracji soku i zawiesiny soku 1 nasycania jest znana od dawna. Główny i największy
plus - niska zawartość cukru w osadzie filtracyjnym (do 0,02% masy buraków) jednocześnie z niskim
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Rys. 3. Szafa sterownicza prasy filtracyjnej

Rys. 4. Osad filtracyjny

Podczas faktycznej przeróbki około 6300 ton buraków na dobę, 3 prasy filtracyjne pracują z długimi
przerwami między cyklami. Cykl pracy prasy filtracyjnej podczas filtracji zawiesiny soku 1 nasycania można
podzielić na 3, okresy o prawie identycznej długości okresy - właśnie filtrację, płukanie i rozładunek osadu.
Zacisk lub rozcisk prasy filtracyjnej, praca tacy i suszenia same w sobie są nietrwałe. Taki rozdział pozwala
organizować pracę 3 pras filtracyjnych po kolei - w schemacie jest używana tylko jedna linia podawania
zawiesiny i jedna linia zasilania wody amoniakalnej do przemywania osadu. Systemy zarządzania każdą
prasą filtracyjną "wiedzą" o stanie dwóch innych, i nie dają możliwości rozpoczęcia operacji, dopóki nie
otrzymają pozwolenia jednocześnie od dwoch pras filtracyjnych i od czujników poziomu w danych
zbiornikach.
Skuteczność i wydajność filtracji zawiesiny 1 nasycenia w dużej mierze zależy od zapewnienia optymalnej
wydajności pomp podawania zawiesiny, cieczy płuczącej i urządzenia do usuwania osadu. Początkowo
zainstalowana pompa podawania cieczy płuczących miała zbyt niską wydajność (do 5 m3/h przy ciśnieniu
nie więcej niż 2 bar), co prowadziło do wydłużenia czasu i niskiej jakości mycia. W konsekwencji prowadziło
to do spadku wydajności pras filtracyjnych i osiągnięcia niskiej zawartości cukru w osadzie filtracyjnym. Po
wymianie pompy na mocniejszą, płukanie zaczęło odbywać się trybie normalnym — zużycie 25-30 m3/h
przy ciśnieniu do 6 bar.
Praca cukrowni —praca sezonowa bez przerw, weekendów i możliwości zatrzymania produkcji w celu
naprawy i obsługiwania sprzętu. W linii technologicznej nie ma mniej lub bardziej ważnych etapów: faza
filtracji zawiesiny soku 1 nasycenia — jest zaledwie jedną z nich. Właściwy wybór typu, uzgodnienie
rozwiązań technologicznych w produkcji, dostosowanie parametrów do pracy w danym trybie
wszystko razem, gwarantuje stabilność pracy naszego sprzętu w ogólnej pracy cukrowni.
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